Artykuł pochodzi ze strony:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku
Dożynki na szóstkę
Była piękna, słoneczna pogoda,
perfekcyjna organizacja, mnogość stoisk handlowo-promocyjnych, super ceremoniał dożynkowy,
dożynkowo udekorowana wieś! Aż szkoda, że gminne święto plonów odbywa się w gościnnej
Piaszczynie raz na osiem lat, a nie częściej.
O tym, że gmina Miastko rolnictwem stoi, świadczą niektóre dane. W gminie funkcjonują 1143
gospodarstwa rolne, z czego od 50 do powyżej trzystu hektarów jest prawie 30 gospodarstw. Na roli
pracuje ok. 2.5 tysiąca osób. Warto było zatem w czasie dożynek dziękować rolnikom za ich trud,
szczególnie w pokonywaniu przeciwności pogodowych, bo tegoroczna susza dała się ich plonom
mocno we znaki.
Dożynki rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w
intencji rolników, celebrowanej przez księdza Janusza Berezowskiego, proboszcza piaszczyńskiej
parafii. W jej trakcie poświęcono płody rolne, a przede wszystkim chleb wypieczony z tegorocznej
mąki. Po mszy dożynkowy korowód ruszył na boisko sportowe. Na scenie starostowie dożynek Aneta Felska i Tomasz Król (rolnicy ze Znakowa) przekazali władzom gminy - burmistrzowi
Romanowi Ramionowi i przewodniczącemu Rady Miejskiej Janowi Basarze okazałe bochny chleba,
którymi następnie władze podzieliły się z uczestnikami dożynek. Podziękowania rolnikom za
dożynkowy trud złożyli: burmistrz R.Ramion, przewodniczący J. Basara, wicewojewoda Mariusz
Łuczyk, starostowie bytowscy - Leszek Waszkiewicz i Zbigniew Batko oraz radny wojewódzki
Mirosław Batruch. - Chciałbym podziękować za bochny chleba z tegorocznych zbiorów, którymi tak
pięknie przywitali nas starostowie dożynek. Dziękuję za Wasz trud i pracę oraz życzę, aby ten
dożynkowy bochen chleba stał się symbolem pomyślności wszystkich bez wyjątku mieszkańców
gminy - powiedział burmistrz Ramion.
W trakcie dożynek ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. I miejsce
zajęło sołectwo Żabno, które otrzymało 700 zł nagrody i ich wieniec będzie reprezentować gminę na
dożynkach powiatowych. Kolejne miejsca zajęły wieńce z sołectwa Dretynek-Trzcinno (nagroda 500
zł) i Dretynia (300 zł). Po sto złotych za udział w konkursie otrzymały sołectwa: Kamnica, Piaszczyna,
Przęsin-Zadry i Węgorzynko.
Ogłoszono też wyniki corocznego konkursu na najpiękniejszą wieś. Zwyciężyło sołectwo
Kamnica z 84,5 punktami (nagroda w wysokości 5 tys. zł). Kolejne miejsca zajęły sołectwa Świerzenko (78,6 pkt i 4 tys. nagrody), Żabno (74 punkty i 3 tys. zł), Szydlice (68 pkt i 2.000 zł
nagrody) oraz Dretyń (67,42 pkt i 1.500 zł).
Odbył się także turniej rekreacyjny sołectw zorganizowany przez maistecki Ośrodek Sportu i
Rekeracji. Reprezentacje dziewięciu wsi rywalizowały m.in. w biegach w workach, konkurencji rzutu
beretem, chodzeniu na szczudłach, skakaniu na skakance czy w hokeju na trawie. Zwyciężyło
sołectwo Wołcza Mała - 46 pkt. przed Kamnicą - 41 pkt. i Wołczą Wielką - 39,5 pkt. Zwycięzcy
otrzymali bony towarowe w wysokości 600, 400 i 300 złotych do realizacji w sklepie rowerowym.
W części artystycznej z muzyką i tańcami kaszubskimi wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej
im. H. Derdowskiego w Piaszczynie, a także dziewczęta z MGOK oraz zespół Kubryk z Ustki i zespół
disco polo Vice Versa. Impreza zakończyła się zabawą taneczną z DJ Mietkiem.

W czasie dożynek odbyła się też miła uroczystość wręczenia nagrody Pomorskie dla Seniora w
kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior laureatce z powiatu bytowskiego.Osobą uhonorowaną w
tej kategorii została Pani Kazimiera Kłujszo.
Pani Kazimiera jest członkinią lokalnego Caritas oraz Miasteckiego Towarzystwa Inicjatyw
Gospodarczych i Społecznych. Jest inicjatorką wielu inicjatyw łączących mieszkańców Miastka. Co
roku organizuje m.in.: „Wigilię dla wykluczonych". Nagrodę – pamiątkowy puchar oraz dyplom Pani
Kazimiera odebrała z rąk Katarzyny Weremko Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Specjalne podziękowania dla laureatki złożył Mirosław Bartuch Radny Sejmiku Województwa
Pomorskiego, Burmistrz Miastka Roman Ramion, Tadeusz Adamejtis Pełnomocnik Marszałka
Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej. Zwyciężczyni poza nagrodami otrzymała także
słoneczni od pań, które zgłosiły jej kandydaturę. Serdecznie gratulujemy!
Warto też wspomnieć o stoiskach promujących poszczególne sołectwa. Tym razem było ich aż
13 - Piaszczyna, Dretynek-Trzcinno, Dretyń, Okunino-Kowalewice, Węgorzynko, Wołcza Mała,
Wołcza Wielka, Miłocice, Świerzenko, Żabno, Kwisno-Sztydlice, Turowo i Wałdowo. Wszystkie
pięknie udekorowane, oferujące miejscowe przysmaki. Można też było zaopatrzyć się w swojski chleb,
krzewy ozdobne i miód. Swoje psy do obejrzenia i pokochania przywiózł także Radosław Waszkiewicz
ze Stowarzyszenia BUBA. Czynne było także stoisko promocyjne gminy Miastko, Środowiskowego
Domu Samopomocy i Szpitala Miejskiego w Miastku.
Imprezę sprawnie prowadził Janusz Gawroński, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
Słowa podziękowania za super organizację dożynek należą się nie tylko J. Gawrońskiemu, ale i
dyrektorowi OSiR-u Piotrowi Szłapińskiemu i jego współpracownikom, Radzie Sołeckiej Piaszczyny z
sołtys Danutą Orlikowską na czele, a także miejscowemu radnemu - Piotrowi Mildzie i w ogóle
całemu społeczeństwu sołectwa Piaszczyny. Obserwatorzy stwierdzili, że były to jedne z najlepszych
dożynek w wieloletniej historii organizacji święta plonów w gminie Miastko, jeżeli nie najlepsze!
(www.miastko.pl)
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